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BESLUITENLIJST OPENBARE BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING VAN DE
GEMEENTE WAALRE DINSDAG 17 DECEMBER 2019
Aanwezig:
Voorzitter
Griffier
De leden:
AWB
VVD
D66
CDA
ZW14
GL
PvdA
G&P

de heer J.W. Brenninkmeijer
de heer W.A. Ernes
de heer J.A.J. Claessen, mevrouw A.C. Groeneveld-van Mourik, de heer
P.J.A.M. Donders en de heer E.W.H. Rutten
de heer D.M. Damen, mevrouw E.H.H. Gremmée en de heer A. Bijnen
de heer F. Schoots, mevrouw S. Harks en de heer C.W. de Zeeuw
mevrouw S.J. van de Goor–Gelens en mevrouw C.P.A.M. Eeken-van Hoof
de heer G.J.J. Lammers en de heer A.J. Links
mevrouw J.M. Beuger
de heer J.P. Hazelaar
mevrouw J.F.C.M. Verouden

Aanwezige portefeuillehouders:
De heer A.C.W.A.M. van Holstein
Mevrouw L.I. Smit-Volkers
De heer H.M. Kruip
Afwezig
De heer A. Uijlenhoet
I

Opening
De voorzitter heet de aanwezigen om 19:30 uur welkom en mevrouw Harks
opent de vergadering over investeren.

II

Vaststelling agenda en aanwijzen voorstemmer.
Mevrouw Verouden wordt, met nummer 9 op de presentielijst, aangewezen
als voorstemmer.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld, waarbij een motie vreemd aan de
orde van de dag ‘Financiering Sociaal Domein’ als agendapunt XIV wordt
toegevoegd aan de agenda.
De fractie D66 heeft een verzoek ingediend voor een interpellatiedebat met
Wethouder Uijlenhoet. Gezien diens afwezigheid wordt dit verzoek
aangehouden tot de agendavaststelling tijdens de raadsvergadering van 7
januari 2020.

III

Voorstel tot het benoemen van een fractievertegenwoordiger namens
de fractie GroenLinks voor de resterende raadsperiode 2018-2022.
Besluit
Mevrouw K.I. Wessel namens de fractie GroenLinks te benoemen tot
fractievertegenwoordiger voor de resterende raadsperiode 2018-2022.
Aangenomen, zonder stemming.
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IV

Beëdiging fractievertegenwoordiger GroenLinks.
Mevrouw K.I. Wessel legt, in handen van de voorzitter, de verklaring en
belofte af.

V

Vragenhalfuur.
Er zijn geen aanmeldingen voor het vragenhalfuur.

VI

Mededelingen.
Er zijn geen mededelingen.

VII

Ingekomen stukken.
Er zijn geen ingekomen stukken geagendeerd.

VIII

Vaststelling van de besluitenlijst van de besluitvormende
raadsvergadering, gehouden op 3 december 2019.
Besluit
Aangenomen, zonder stemming.

IX

Voorstel tot het vaststellen van de Huisvestingsverordening 20202023.
Besluit
1. De Huisvestingsverordening gemeente Waalre 2020-2023 vast te
stellen.
2. Leges voor het aanvragen van urgentie ter hoogte van € 45,- in de
tarieventabel van de legesverordening op te nemen.
Aangenomen, zonder stemming.

X

Voorstel tot het vaststellen van de belastingverordeningen 2020.
Besluit
1. De verordening onroerendezaakbelastingen 2020 vast te stellen.
2. De verordening afvalstoffenheffing 2020 vast te stellen.
3. De legesverordening 2020 met bijbehorende tarieventabel en de roeblijst (regionaal overleg Eindhoven bouwtoezicht) 2020 vast te stellen.
4. De verordening rioolheffing 2020 vast te stellen.
5. De verordening Lijkbezorgingsrechten 2020 vast te stellen.
Aangenomen, zonder stemming.
De heer Schoots legt hierbij de volgende stemverklaring af: “Omdat het hier
een stuk wettelijke uitvoering behelst van de in meerderheid aangenomen
begroting, zullen wij instemmen met de belastingverordeningen. Maar wij
willen daarbij aangeven dat wij het niet eens zijn met de verhogingen over de
OZB en afvalstoffenheffing, omdat wij vinden dat daar anders mee omgegaan
moet worden”.
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De heer Hazelaar legt hierbij de volgende stemverklaring af: “Omdat het hier
een stuk wettelijke uitvoering behelst van de in meerderheid aangenomen
begroting, zal ik ook instemmen met de belastingverordeningen. Maar ook ik
wil daarbij aangeven dat ik het niet eens ben met de verhogingen over de
OZB en afvalstoffenheffing, omdat ik vind dat daar anders mee omgegaan
moet worden”.
XI

Voorstel tot het vaststellen van de 9e Tussenrapportage (Turap)
2019.
Besluit
1. Vast te stellen de 9e Tussenrapportage;
2. De financiële gevolgen van deze 9e Turap 2019 te verwerken in de
budgetten 2019;
3. Vast te stellen de 12e wijziging programmabegroting 2019.
Aangenomen, zonder stemming.

XII

Voorstel tot het intrekken van de vigerende beheersverordening
gemeentelijke begraafsplaats Aalst (2010).
Besluit
In te stemmen met het intrekken van de vigerende “Beheersverordening
gemeentelijke begraafplaats Aalst” (2010) per 1 januari 2020.
Aangenomen, zonder stemming.

XIII

Voorstel tot het instellen van een werkgroep om de aanbevelingen
van de rekenkamercommissie, over de raad van Waalre in zijn
volksvertegenwoordigende rol, uit te werken en hierover voorstellen
van het presidium voor te bereiden, met inbegrip van een daarbij
passende vergaderstructuur.
De fractie ZW14 dient op het voorstel een amendement ‘werkgroep’ (bijlage
1) in. Dit amendement wordt aangenomen, met 14 stemmen voor en 3
stemmen tegen, waarbij de heren Claessen en Rutten en mevrouw
Groeneveld tegen hebben gestemd.
Mevrouw van de Goor legt hierbij de volgende stemverklaring af: “ik zal voor
het amendement stemmen, maar vind het bizar dat een stuk dat 2 keer in
het presidium is behandeld, nu nog tekstueel moet worden aangepast.”
De heer Claessen legt hierbij de volgende stemverklaring af: “ik stem tegen
dit amendement, omdat hiermee niet duidelijk is of ook de vergaderstructuur
wordt aangepast.”
De heer de Zeeuw legt hierbij de volgende stemverklaring af: “ik stem voor
dit amendement en vraag me af waarom we dit niet inhoudelijk bespreken;
dat is blijkbaar de nieuwe manier van besturen.”
De fractie CDA dient op het voorstel een amendement ‘benoemen leden
werkgroep’ (bijlage 2) in. Dit amendement wordt unaniem aangenomen.
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Besluit
1. Een werkgroep in te stellen om verbeteringen aan te brengen in de
wijze waarop de gemeenteraad en de verschillende fracties inhoud
geven aan hun volksvertegenwoordigende en verbindende rol, met
inbegrip van een daarbij passende vergaderstructuur;
2. Het Reglement werkgroep volksvertegenwoordigende rol gemeenteraad
en vergaderstructuur gewijzigd vast te stellen;
3. Een lid namens iedere fractie aan te wijzen, te weten:
a. Jo Claessen (AWB)
b. Axel Bijnen (VVD)
c. Saskia Harks (D66)
d. Christine Eeken (CDA)
e. Bert Links (ZW14)
f. Joke Beuger (GL)
g. Janpeter Hazelaar (PvdA)
h. José Verouden (G&P)
4. De griffier te verzoeken een onafhankelijke, technische werkgroep
voorzitter te benaderen.
Aangenomen, met 14 stemmen voor en 3 stemmen tegen, waarbij de heren
Claessen en Rutten en mevrouw Groeneveld tegen hebben gestemd.
De heer Links legt hierbij de volgende stemverklaring af: “in tegenstelling tot
vorige keer zullen wij nu wel onze medewerking hieraan verlenen.”
XIV

Motie vreemd aan de orde van de dag: Financiering Sociaal Domein.
Door de fractie AWB wordt een motie vreemd aan de orde van de dag:
‘Financiering Sociaal Domein’ ingediend (bijlage 3). Deze motie wordt later
weer ingetrokken.

XIV

Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 20:46 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare besluitvormende raadsvergadering van 7 januari 2020.
DE RAAD VAN DE GEMEENTE WAALRE,
de griffier,
de voorzitter,

W.A. Ernes

drs. J.W. Brenninkmeijer

